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Зимові періоди минулих років показали актуальність та необхідність
завчасної підготовки до злагоджених та скоординованих дій органів управління
та сил цивільного захисту до реагування на події, які пов’язані з погодними
умовами та забезпеченням сталої роботи систем життєзабезпечення населення.
Завчасне створення матеріальних резервів пально-мастильних та
протиожеледних матеріалів, закріплення техніки за визначеними ділянками
доріг, створення необхідних аварійних запасів мають ключове значення для
оперативного реагування на існуючі виклики.
Дії органів управління і сил цивільного захисту минулої зими показали,
що надзвичайні ситуації можна попередити, якщо своєчасно прийняти
правильні рішення.
Своєчасна зупинка транзитного великовантажного транспорту у
визначених пунктах відстою, призупинення виходу пасажирського транспорту
міжміського сполучення дає змогу провести очистку та посипку доріг,
обмежено залучати техніку аварійно-рятувальних служб для рятування водіїв
та пасажирів та у найкоротшій термін відновлювати рух транспорту.
Розгортання пунктів обігріву та харчування допоможе незахищеним
верствам населення та водіям пережити наслідки зимової негоди, а реагування
швидкої медичної допомоги врятує не одне життя людей, які опинилися у
скрутному становищі.
Враховуючи аналіз дій органів управління та сил цивільного захисту в
осінньо-зимовий період попередніх років Департаментом з питань цивільного
захисту населення облдержадміністрації та Головним Управлінням ДСНС
України у Запорізькій області розроблено:
Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на території Запорізької області в
осінньо-зимовий період 2019/2020 років;
Єдину схему реагування органів управління та сил при загрозі і
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними
умовами осінньо-зимового періоду;
Оперативний план спільних дій органів управління та сил цивільного
захисту на території Запорізької області, спрямованих на локалізацію аварій у
системах тепло -, водо -, електро - і газопостачання підприємств усіх форм
власності.
У підготовці органів управління та сил цивільного захисту області до дій
в осінньо-зимовий період є певні напрацювання. Більш конкретні заходи щодо
попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру в осінньо-зимовий період 2019/2020 років вказані в Комплексному
плані, який пропонується погодити на цьому засіданні. Також пропонується
погодити Єдину схему реагування.
Для організації моніторингу за станом підготовки об’єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери Запорізької області головою
облдержадміністрації було видано розпорядження від 04.06.2019 № 295 «Про
підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери
Запорізької області до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років».

Розпорядженням запроваджено моніторинг за станом виконання заходів з
підготовки (двічі на місяць).
Планами Мінрегіону України, які було доведено до відома керівників
територій області, передбачається, що станом на 01.09.2019 рівень підготовки
повинен складати 80 %.
За інформацією від територій станом на 25.08.2018 в цілому підготовка
по Запорізькій області здійснюється згідно з планами Мінрегіону України.
Так, за інформацією профільних департаментів облдержадміністрації,
об’єкти соціальної сфери підготовлені на 93 % (підготовлено 918 об’єктів з 988
запланованих), у тому числі:
дошкільні навчальні заклади - 378 з 407 (93 %);
заклади освіти - 479 з 514 (93 %);
заклади охорони здоров’я - 61 з 67 (91 %).
Крім того, комплексно підготовлено 5366 житлових будинків з 6708
(80 %).
У тепловому господарстві області до роботи в осінньо-зимовий період
підготовлено 492 котельні з 603 або (82 %), 64 центральних теплових пункти з
65 (98 %) та 887 км теплових мереж з 998 км запланованих (89 %).
На котельнях до початку опалювального сезону створені запаси вугілля 6680 тонн з 8373 запланованих (80 %).
Для протидії загрозам та для реагування на аварійні ситуації, які
протягом опалювального сезону можуть виникати на об’єктах житловокомунального господарства області, на підприємствах галузі створено 234
спеціальні бригади загальною чисельністю 2470 осіб, які оснащені 691
одиницей техніки та 298 одиницями обладнання. Аварійні формування
забезпечені 90 пересувними електростанціями, 146 комплектами електрогазозварювального обладнання та 32 мобільними пунктами обігріву.
Для координації заходів щодо стабільної та безаварійної роботи в
осінньо-зимовий період паливно-енергетичного комплексу Запорізької області
(далі - ПЕК), в облдержадміністрації видано розпорядження голови
облдержадміністрації від 09.07.2019 № 336 «Про підготовку паливноенергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років
та його проходження».
Відповідно
до
цього
розпорядження
в
облдержадміністрації
запроваджено щомісячний моніторинг за станом підготовки підприємств ПЕК
до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.
На цей час підприємствами ПЕК здійснюються заходи щодо підготовки
обладнання, споруд та механізмів до надійної роботи в осінньо-зимовий період
згідно з розробленими першочерговими організаційно-технічними заходами,
які затверджені відповідними наказами.
Усі заплановані заходи на підприємствах ПЕК виконуються у
відповідності до встановлених термінів.
Так, станом на 05.09.2019, на
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом» виконано 33 заходи, термін виконання інших не настав. У роботі
знаходиться п’ять енергоблоків (поточна потужність 4780 МВт), один
енергоблок у середньому ремонті. На підприємстві в наявності знаходиться
3002,75 т дизельного пального (незнижуваний запас становить 2236,9 т).
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На ВП «ДТЕК Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», у роботі
знаходиться 4 енергоблоки (поточна потужність 654 МВт), два енергоблоки - у
холодному резерві, один - у поточному ремонті.
На філії «Дніпровська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» у роботі знаходиться
13 гідроагрегатів, 4 гідроагрегати - на капітальному ремонті, 1 - у поточному
ремонті.
В облдержадміністрації затверджено графік переведення промислових
підприємств області на резервні види палива протягом опалювального періоду
2019/2020 років. За станом на 01.09.2019 на 5 промислових підприємствах
області в наявності знаходилося 3579,0 т резервного палива (мазуту), що
становить 158 % від завдання (2265,35 т).
На цей час проблемних питань щодо підготовки підприємств ПЕК до
роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років не виникало. Усі заплановані
заходи виконуються у відповідності із встановленими термінами.
Службою автомобільних доріг у Запорізькій області спільно з
генеральним підрядником ДП «Запорізький облавтодор» визначені необхідні
обсяги заготівлі протиожеледних матеріалів, розроблені необхідні заходи та
призначені відповідальні особи для контролю за підготовкою підприємств до
роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.
Для боротьби із зимовою слизькістю до 31.10.2019 у виробничих
підрозділах необхідно створити не менше 60 % від розрахункової потреби на
весь осінньо-зимовий період технічної солі та фрикційних матеріалів (потреба
складає 3,5 тисячі тон технічної солі та 30 тисяч тон фрикційних матеріалів).
Станом на 04.09.2019 на виробничих базах ДП «Запорізький облавтодор»
наявність протиожеледних матеріалів для зимового утримання доріг загального
користування державного значення складає: відсіву - 13,7 тисяч тон, або 46 %
від плану (план - 30 тисяч тон), солі -1 ,4 тисячі тон, або 40 % від плану (план 3,5 тисячі тон). Наразі ДП «Запорізький облавтодор» укладено договір з ДП
«Артемсіль» на постачання необхідної кількості технічної солі на осінньозимовий період 2019/2020 років (№ 21/05-01-131 від 28.08.2019). Також є діючі
договори на постачання фрикційних матеріалів із кар’єрів Запорізької області.
До 01.11.2019 необхідно завершити ремонт та приведення у готовність до
зимового утримання доріг 154 одиниці техніки та механізмів, які будуть задіяні
до зимового утримання доріг. Станом на 04.09.2019 відремонтовано та
підготовлено 61 одиницю техніки (40 % від плану) та 65 одиниць навісного
обладнання. Підготовлено 13 пунктів обігріву (100 %), 6 лінійних виробничих
споруд (100 %), 7 адміністративних будівель (100 %), виготовлено та
відремонтовано 2400 пог. м., засобів снігозахисту (план - 5400 пог. м.).
Для зберігання протиожеледних матеріалів підготовлена 1 стаціонарна
база та 32 тимчасові майданчики (100 %).
До 31.10.2019 необхідно створити резервні запаси пально-мастильних
матеріалів у обсязі 55 тон бензину та 125 тон дизельного пального.
Підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років тривають
і перебувають під постійним контролем керівництва Служби автомобільних
доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор».
Основна частина цьогорічного отриманого фінансування спрямована на
виконання робіт з ліквідації ямковості, яка утворилася після складного
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зимового періоду минулого року. Всього з початку року ліквідовано ЯМКОВОС',
на дорогах державного значення на площі 211522 кв.м. (91% від наявної).
Для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, надзвичайни
подій та аварій в осінньо-зимовий період в Запорізькій області, ГУ ДСН(
України у Запорізькій області уточнено «План протидії загрозам і реагуванн
на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду на території Запорізьке
області».
Відповідно до рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС ві
12.01.2018 в області затверджено План взаємодії обласної
державно
адміністрації, Служби автомобільних доріг ДП «Запорізький облавтодор», Г5
Національної поліції в Запорізькій області, ГУ ДСНС України у Запорізькії
області, під час виконання спільних заходів із протидії загрозам ускладненні
дорожнього руху у зимовий період на автомобільних дорогах загальноп
користування державного, регіонального та місцевого значення.
Для забезпечення готовності підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізькії
області до дій за призначенням та враховуючи досвід ліквідації надзвичайни?
ситуацій на території Запорізької області в умовах осінньо-зимового періоду, і
підрозділах ГУ ДСНС України у Запорізькій області розпочато підготовку
спеціальної та інженерної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий періоі
2019/2020 років.
Для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, надзвичайних
подій і аварій в осінньо-зимовий період підрозділи ГУ ДСНС України у
Запорізькій області готові залучити до дій 274 чол. особового складу, 8 одиниць
інженерної техніки (БАТ - 1 од., автогрейдер - 1 од., екскаватори - 3 од.,
автокрани - 3 од.), 5 одиниць техніки підвищеної прохідності, яка може
використовуватися як тягачі.
У постійній готовності знаходиться 32 автомобілі підвищеної прохідності
АЦ—40( 131)137 на базі ЗІЛ-131 для забезпечення гасіння пожеж в
несприятливих погодних умовах осінньо-зимового періоду.
Для оперативного реагування на водних об’єктах в готовності 1 катер на
повітряній подушці МАРС-700 та 2 плаваючих транспортери ПТС-М.
В якості резервного або аварійного джерела живлення готові до
використання 8 електростанцій силових та 67 генераторів.
Враховуючи вищевикладене, підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій
області готові до дій за призначенням в осінньо-зимовий період 2019/2020
років.
За результатами розгляду,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Погодити Комплексний план заходів щодо попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території
Запорізької області в осінньо-зимовий період 2019/2020 років та Єдину схему
реагування органів управління та сил цивільного захисту при загрозі і
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними
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умовами осінньо-зимового періоду та пропуску льодоходу, повені та паводків
на території Запорізької області.
2. Головам райдержадміністрацій:
1) розробити та затвердити аналогічні районні Комплексні плани та Єдині
схеми, копії планів та схем надати до Департаменту з питань цивільного
захисту населення облдержадміністрації;
Термін виконання - до 18.10.2019

2) здійснити перевірки готовності районних спеціалізованих служб
цивільного захисту до дій в осінньо-зимовий період;
Термін виконання - до 25.10.2019

3) забезпечити діяльність служб соціального патрулювання на вулицях
населених пунктів, запровадження патрульних рейдів працівників поліції,
особливо у нічний час та у сільській місцевості, спрямованих на раннє
виявлення осіб, які перебувають на вулиці та мають ризик отримання
переохолодження, зокрема, перебувають у стані алкогольного сп’яніння,
жебракують тощо;
Термін виконання - під час значного зниження
температури повітря

4) взяти на особистий контроль виконання заходів щодо підготовки
об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період;
5) забезпечити дієвий контроль за проведенням робіт щодо підготовки
автомобільних доріг на підпорядкованих територіях до експлуатації у період
несприятливих погодних умов зимового періоду;
6) закріпити за підприємствами, організаціями та установами ділянки
вулиць та доріг населених пунктів з метою їх очищення від снігових заметів,
ожеледиці та посилки сипучими матеріалами в осінньо-зимовий період
2019/2020 років;
7) уточнити розрахунки техніки, яка виділяється для ліквідації наслідків
несприятливих погодних умов, в тому числі - техніки райавтодорів та техніки
об’єктів господарської діяльності за укладеними угодами;
8) забезпечити фінансування заходів місцевих програм щодо створення у
достатній
кількості матеріальних резервів для ліквідації наслідків
несприятливих погодних умов (надзвичайних ситуацій);
9) відкоригувати розрахунки кількості пунктів обігріву та харчування, у
тому числі в місцях відстою техніки, у разі необхідності вжити заходів щодо
розгортання додаткових пунктів/палаток для обігріву, додаткових ліжок-місць
для тимчасового перебування громадян;
10) вжити заходів щодо утворення закладів для бездомних осіб, що
надають нічний або тимчасовий притулок, та активізації роботи з громадськими
організаціями щодо надання тимчасового притулку таким особам;
11) визначити «гарячі» телефонні лінії для отримання інформації про
осіб, які потребують допомоги у період сильних морозів;
12) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
щодо правил поводження у зимовий період, забезпечити інформування про
адреси місць, установ та закладів, де громадяни можуть отримати нічліг, одяг,
харчування та інші послуги;
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13) відпрацювати з місцевими підприємствами питання щодо залучення
потенційних технічних та людських ресурсів до розчищення доріг у період
пікового навантаження зимового періоду, пропозиції надати до Департаменту
капітального будівництва облдержадміністрації;
Термін виконання - до 01.11.2019

14) надати до Департаменту з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів Комплексного
плану та п.п 1- 8 п. 2 цього рішення.
Термін виконання - до 14.11.2019

3. Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Мелітополь,
Бердянськ, Токмак, Енергодар та головам об’єднаних територіальних громад
забезпечити відповідно до компетенції виконання п. 2 цього рішення.
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації вжити заходів
щодо своєчасного забезпечення пунктів обігріву необхідними лікарськими
засобами та виробами медичного призначення в лікувальних закладах області.
Термін виконання - до 18.10.2019

5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації здійснювати
моніторинг випадків переохолодження/загибелі людей в зимовий період, з
метою вжиття заходів щодо їх мінімізації.
Термін виконання - протягом осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років

6. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
облдержадміністрації:
1) забезпечити координацію дій щодо підготовки комунальними
підприємствами снігозбиральної техніки, запасів зимових видів пальномастильних та інших матеріалів, вулично-дорожньої мережі населених пунктів
області до роботи в зимових умовах;
2) встановити контроль за підготовкою необхідних матеріалів для
розчистки тротуарів від снігу та льоду, забезпечення їх своєчасної посипки та
прибирання бурульок з дахів.
Термін виконання-до 25.10.2019

7.
Департаменту
промисловості
та
розвитку
інфраструктури
облдержадміністрації:
1) опрацювати спільно зі Службою автомобільних доріг у Запорізькій
області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги
України» питання забезпечення ДП «Запорізький облавтодор» 10-денним
запасом пально-мастильних та посилкових матеріалів;
Термін виконання - до 15.11.2019

2) забезпечити взаємодію та інформування автоперевізників, що
обслуговують внутрішньообласні приміські та міжміські маршрути, а також
ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо ускладнення погодних умов та закриття
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автошляхів під час погіршення погодних умов.
Термін виконання - протягом осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років

8. Рекомендувати Службі автомобільних доріг в Запорізькій області
спільно з ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги
України» вжити заходів:
1) щодо приведення техніки підрозділів ДП «Запорізькій облавтодор» у
робочий стан та підтримання її у готовності. Здійснити її закріплення за
територіями області;
2) щодо забезпечення 100 % обсягу матеріальних резервів, запасів
пально-мастильних та посилкових матеріалів з урахуванням участі у тендерах
на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення області у зимовий
період 2018/2019 років.
Термін виконання-до 15.11.2019

9. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Запорізькій області,
ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України»
спільно з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області та
Управлінням патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України забезпечити постійний моніторинг
ситуації на автомобільних дорогах загального користування області та надання
обласному оперативному штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у
Запорізькій області, пов’язаних з можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2018/2019 років, пропозицій щодо припинення руху
автотранспорту на небезпечних ділянках доріг загального користування під час
погіршення погодних умов.
Термін виконання - протягом осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років

10. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій
області відкоригувати план залучення підрозділів для організації проведення
аварійно-відновлювальних робіт у зоні надзвичайної ситуації, участі у
переміщенні спеціальної важкої та іншої техніки на найбільш складні ділянки
автомобільних доріг.
Термін виконання - до 01.11.2019

11.
Департаменту
з
питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
забезпечити постійний контроль та загальну
координацію діяльності департаментів, управлінь обласної державної
адміністрації, обласних управлінь та установ, районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування в ході реалізації заходів
Комплексного плану щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій в
осінньо-зимовий період, у разі необхідності - ліквідації їх наслідків.
Термін виконання - протягом осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років
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13. Визначеним виконавцям про вжиті заходи та проведену роботу
письмово поінформувати секретаріат Комісії.
Термін виконання - до 14.12.2019

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
2. Про стан укладання угод на обслуговування об’єктів і територій
згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2016р. № 763 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій,
які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами»
Доповідач:

начальник управління запобігання надзвичайним
ситуаціям ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Євген Водоп’янов

На виконання вимог пункту 1 частини п’ятої статті 24 та частини третьої
статті 133 Кодексу цивільного захисту України постановою Кабінету Міністрів
України № 763 від 26 жовтня 2016 року затверджено перелік суб’єктів
господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та
обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі.
Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та окремих територій
аварійно-рятувальними службами передбачає проведення наступних заходів:
виконання робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
мінімізації їх наслідків на об’єктах та окремих територіях, що обслуговуються;
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі
виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та подій, у тому числі надання у
можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги потерпілим на
місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;
захист навколишнього природного середовища та локалізація зони
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та
катастроф.
У Запорізькій області постійному та обов’язковому обслуговуванню
аварійно-рятувальними службами підлягають 752 об’єкти, з яких 336 об’єктів
підвищеної небезпеки та 416 місць масового відпочинку людей на водних
об’єктах.
На даний час укладено угоди на обслуговування 615 об’єктів (81,8 % від
загальної кількості), з яких 279 об’єктів підвищеної небезпеки (83 %), та на 336
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.
Такий невтішний стан справ з аварійно-рятувальним обслуговуванням
склався внаслідок того, що контроль за станом укладення угод можливий лише
під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом проведення
планових або позапланових заходів. Важливу роль в його організації відіграє
періодичність здійснення заходів державного нагляду в залежності від
затверджених критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження
господарської діяльності та визначення періодичності здійснення планових
заходів у сфері техногенної та пожежної безпеки Державної служби з
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надзвичайних ситуацій, які затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 05.09.2018 за № 715. Враховуючи, що до зазначеного переліку
входять об’єкти, які за ступенем ризику віднесено до високого, середнього та
незначного, тому й періодичність заходів різна. Так, для високого ступеню це
не частіше, ніж один раз на два роки, для середнього та незначного не частіше,
ніж один раз на три роки та п’ять років відповідно.
Тому здійснення перевірок відносно всіх об’єктів суб’єктів
господарювання, які підлягають обов’язковому аварійно-рятувальному
обслуговуванню на договірній основі не є можливим протягом 2019 року.
Найгірше робота щодо укладення угод з аварійно-рятувального
обслуговування здійснюється у Мелітопольському районі. Так, із 51 ОПН,
укладено угоди лише з 8 об’єктами, що складає 14 % від загальної кількості, у
Василівському районі з 20 ОПН обслуговується 4 об’єкти, що складає - 20 %
від загальної кількості та у м. Запоріжжі - із 151 ОПН обслуговується лише 80
об’єктів, що складає 52 %.
Також невтішний стан справ за даним напрямком склався й на території
Якимівського району (28 місць масового відпочинку не уклали угоди, що
складає 16 % від загальної кількості об’єктів), у Бердянському районі (13 місць
масового відпочинку не уклали угоди, що складає 18 % від загальної кількості
об’єктів) та у м. Запоріжжі (19 місць масового відпочинку не уклали угоди, що
складає 76 % від загальної кількості об’єктів).
За результатами розгляду,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
І . Головам районних державних адміністрацій:
1) провести спільні наради за участю представників ДСНС та керівників
суб’єктів господарювання, які підлягають постійному та обов’язковому
аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі;
Термін виконання - до 18.10.2019

2)
вжити заходів щодо заборони відкриття та функціонування
місць масового відпочинку людей на водних об’єктах без укладення договорів
на обов’язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами;
Термін виконання - до 28.05.2020

3)
встановити суворий контроль за дотриманням ГЖМУ № 763
«Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають
постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійнорятувальними службами»;
Термін виконання - щокварталу

4)
провести наради з керівниками підприємств, установ, організацій,
незалежно від форм власності, які мають у користуванні або володінні об’єкти
підвищеної небезпеки та оздоровчі заклади щодо необхідності виконання
заходів, спрямованих на дотримання безпеки людей, а саме забезпечення
укладання угод на постійне та обов’язкове обслуговування державними
аварійно-рятувальними службами.
Термін виконання - щокварталу
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2.
Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Бердянськ,
Мелітополь, Токмак, Енергодар, головам об’єднаних територіальних громад
виконати пункт 1 цього рішення.
3. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій
області провести аналіз стану укладення договорів суб’єктами господарювання,
галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому
аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі.
Термін виконання - до 01.10.2019

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
3. Про скасування рішення № 3 «Про першочергові (невідкладні)
заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ
«Запоріжжяобленерго» на території Запорізькій області» Протоколу № 1 від
22.01.2019 позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької
області
Доповідач:

заступниця начальника управління - начальниця відділу
планування та моніторингу
капітальних вкладень
управління
економіки
будівництва
Департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
Запорізької
облдержадміністрації
Світлана Аксьонова

Протоколом № 1 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.01.2019 погоджено виділення
2000,0 тис. грн. з резервного фонду обласного бюджету Департаменту з питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
для
ПАТ «Запоріжжяобленерго» на першочергові (невідкладні) заходи щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запоріжжяобленерго», а
саме: на придбання кабельних муфт 0,4-10 кВ, проводу АС, стояків 0,4-10 кВ,
проводу СІП.
Комісією рекомендовано ПАТ «Запоріжжяобленерго» підготувати
відповідні документи, що підтверджують необхідність виділення коштів з
резервного фонду обласного бюджету, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету» та розпорядження голови
облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту
використання коштів резервного фонду обласного бюджету», пройти
узгодження в департаментах з питань цивільного захисту населення, фінансів,
капітального будівництва облдержадміністрації та надати їх до Департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації для підготовки проект}'
розпорядження голови облдержадміністрації.
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Станом на 11.09.2019 узгоджений пакет документів, що підтверджують
необхідність виділення коштів на вказані цілі, до Департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації не надходив.
Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України та Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету, резервний фонд бюджету
формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного
характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. За
період з січня по серпень зазначені видатки можливо було запланувати під час
уточнення обласного бюджету, тому спрямування на цю мету коштів
резервного фонду обласного бюджету натепер не відповідає вимогам
законодавства у частині їх цільового використання.
За результатами розгляду,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1.

Прийняти до відома інформацію доповідача.

2.
Скасувати рішення № 3 «Про першочергові (невідкладні) заходи
щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ
«Запоріжжяобленерго» на території Запорізької області» Протоколу № 1 від
22.01.2019 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
4. Про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту Запорізької області
Доповідач:

заступник директора Департаменту
- начальник
управління реагування на надзвичайні ситуації та
організації функціонування обласних пунктів управління
Департаменту з питань цивільного захисту населення
Запорізької облдержадміністрації
Валентин Артемчук

Для укриття населення в області існує фонд захисних споруд цивільного
захисту (далі - ЗС ЦЗ). На теперішній час на обліку перебуває 669 захисних
споруд цивільного захисту, у тому числі: 326 сховищ і 343 протирадіаційних
укриття (далі - ПРУ).
З метою контролю наявності та встановлення фактичного технічного
стану ЗС ЦЗ, як об’єктів нерухомого майна, уточнення державного обліку ЗС
ЦЗ головою облдержадміністрації видано розпорядження від 19.02.2019 № 96
«Про проведення у 2019 році технічної інвентаризації захисних споруд
— п і ного захисту »
З метою активізації технічної інвентаризації ЗС ЦЗ та встановлення
реальних обсягів фонду захисних споруд області заступником голови
облдержадміністрації затверджено План роботи обласної, районних та міських
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комісій з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації
ЗС ЦЗ Запорізької області у 2019 році (погоджено протоколом засідання
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 22.03.2019 № 4).
Станом на 10.09.2019 в області проінвентаризовано 391 ЗС ЦЗ, що
становить 58,5 % від загальної кількості (202 сховища та 189 ПРУ), з них 141
(92 %) - комунальної форми власності (34 сховища, 107 ПРУ), 192 (78) державної форми власності (129 сховищ, 63 ПРУ) та 58 (22%) - приватної
форми власності (39 сховищ, 19 ПРУ).
Протягом 2019 року станом на 10.09.2019 в області проінвентаризовано 7
ПРУ комунальної форми власності (4 ПРУ у Чернігівському районі, З ПРУ у
Запорізькому районі).
Найкращі показники щодо проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ в
м. Енергодар, Веселівському, Запорізькому, Приморському районах області.
У 2019 році найгірші показники щодо проведення технічної
інвентаризації у м. Запоріжжя, де не проінвентаризовано 46 ЗС ЦЗ державної
форми власності та 50 приватної форми власності. Також в м. Бердянськ та
Гуляйпільському районі
необхідно активізувати
проведення технічної
інвентаризації
ЗС
ЦЗ
приватної
форми
власності
(залишається
непроінвентаризованими 10 ЗС ЦЗ приватної форми власності в м. Бердянськ та
14 ЗС ЦЗ у Гуляйпільському районі.).
Показники вищезазначених міст та районів області суттєво знижують
показник області щодо проінвентаризованих ЗС ЦЗ в масштабі держави та
негативно впливають на загальний показник області по виконанню основних
заходів цивільного захисту у 2019 році.
В області знято з обліку за погодженням з ДСНС України у 2019 році
станом на 10.09.2019 - 10 ЗС ЦЗ, з них: 6 у Бердянському районі (ПРУ
№№ 29204, 29247, 29205, 29209, 29217, 29241), З ЗС ЦЗ в Гуляйпільському
районі (ПРУ 29824, 29844, 29843), як такі, що були поставлені на облік з
порушеннями (документи на зняття з обліку вищезазначених ЗС ЦЗ було
підготовлено відповідно до рекомендацій, наданих в листі ДСНС України від
23.04.2018 № 16-5712/162) та 1 ЗС ЦЗ в м. Мелітополь (сховище № 30350)
згідно з Вимогами щодо визначення критеріїв неможливості подальшого
утримання та експлуатації ЗС ЦЗ, оформлення документів, що підтверджують
таку неможливість, затверджених Наказом МВС від 09.07.2019 № 579,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2018 № 879/323331.
Звертаємо увагу, що згідно з рекомендаціями щодо ведення обліків ЗС
ЦЗ, технічну інвентаризацію яких не завершено (лист ДСНС України від
11.05.2019 № 16-6903/162), під час визначення потреб фонду захисних споруд
та проведення розрахунків укриття населення не мають враховуватися як
придатні до укриття населення ЗС ЦЗ, що не пройшли технічної інвентаризації,
до завершення її проведення, незалежно від їх фактичного стану.
При врахуванні цих рекомендацій при розрахунках укриття населення на
відповідних територіях виникає потреба в ЗС ЦЗ для укриття працівників
суб'єктів господарювання. Так, в м. Запоріжжя виникає потреба у ЗС ЦЗ для
укриття найбільшої працюючої зміни на підприємствах, наприклад, таких як
ПАТ «Запорожкокс», ДП «Кремнійполімер», ТОВ «ЛАРАН-07», які є
балансоутримувачами непроінвентризованих ЗС ЦЗ.
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Районним та міським інвентаризаційним комісіям необхідно посилити
роз’яснювальну роботу з балансоутримувачами захисних споруд державної та
приватної форми власності щодо необхідності проведення технічної
інвентаризації ЗС ЦЗ для забезпечення ними укриття працівників згідно з
чинним законодавством.
На сьогодні в області залишається близько 77 (11 %) ЗС ЦЗ, технічну
інвентаризацію яких провести неможливо (зруйновані, затоплені, обліковані
помилково). Пропонуємо вжити невідкладних заходів щодо зняття їх з обліку.
До кінця III кварталу 2019 року необхідно уточнити облікові данні щодо
ЗС ЦЗ, розташованих на відповідних територіях, та привести облікові
документи на захисні споруди у відповідність до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного
захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України
09.07.2018 № 579 та рекомендаціями щодо ведення обліків ЗС ЦЗ, технічну
інвентаризацію яких не завершено (лист ДСНС України від 11.05.2019
№ 16-6903/162).
Питання щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного
захисту та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і
майном стоїть на контролі Кабінету Міністрів України (доручення Кабінету
Міністрів України від 10.04.2019№ 8924/1/1-19). В області протокольним
рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (від 14.05.2019 № 5) погоджено Комплекс заходів щодо
відновлення функціонування ЗС ЦЗ за призначенням Запорізької області та їх
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном.
З метою створення фонду ЗС ЦЗ на відповідних територіях (району
(міста)
з
урахуванням необхідності
укриття
100
%
населення
облдержадміністрація звертається до голів райдержадміністрацій, міських голів
міст обласного значення щодо необхідності направити усі зусилля на
організацію завершення до кінця поточного року проведення технічної
інвентаризації ЗС ЦЗ всіх форм власності, вирішити питання щодо перебування
на обліках ЗС ЦЗ, які неможливо проінвентаризувати; виконати в повному
обсязі заходи, визначені
Комплексом заходів щодо відновлення
функціонування ЗС ЦЗ за призначенням Запорізької області та їх
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном.
За результатами розгляду,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати голові об’єднаної Оріхівської територіальної громади
вжити невідкладних заходів щодо завершення у 2019 році технічної
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комунальної форми
власності, про що доповісти голові обласної інвентаризаційної комісії через
Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.
Термін виконання - до 01.12.2019

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст
Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар:
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]) виконати розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2019
№ 96 «Про проведення у 2019 році технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту» та проінформувати про його виконання Департамент з
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації;
Термін виконання - 25.12.2019

2) надати до Департаменту з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації:
зведені відомості щодо результатів технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту;
на проінвентаризовані захисні споруди цивільного захисту;
оформлені відповідно до вимог Наказу МВС України від 09.07.2018
№ 579 облікові документи на проінвентаризовані захисні споруди: треті
примірники облікових карток та завірені копії паспортів;
Термін виконання: - до 05.11. 2019

3) провести уточнення облікових даних щодо всіх захисних споруд
цивільного захисту на відповідних територіях, а також уточнити власників
(центральних та місцевих органів виконавчої влади) ЗС ЦЗ державної та
комунальної форми власності, відомчу належність яких не визначено або
органи виконавчої влади не визнають належність захисних споруд до сфери їх
управління, шляхом перевірки відповідної інформації на офіційних сайтах
суб’єктів господарювання - балансоутримувачів ЗС ЦЗ, сайті Міністерства
юстиції України (безкоштовний запит за кодом ЄДРПОУ), направлення
відповідних запитів тощо. Уточнені данні щодо обліку ЗС ЦЗ надати до
Департаменту з питань цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації;
Термін виконання: до 15.10.2019

4) продовжити роботу з балансоутримувачами захисних споруд
цивільного захисту щодо забезпечення ними укриття працівників у захисних
спорудах цивільного захисту, проведення ними технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту та
приведення захисних споруд у
відповідність до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд
цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ
України 09.07.2018 № 579;
Термін виконання - до 20.12.2019

5) виконати заходи, визначені Комплексом заходів щодо відновлення
функціонування ЗС ЦЗ за призначенням Запорізької області та їх
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном та про
стан виконання надавати інформацію до Департаменту з питань цивільного
захисту населення до 30.09.2019, до 31.12.2019;
Термін виконання - до 30.09.2019, до 25 12.2019

6) надати до Департаменту з питань цивільного захисту населення копії
актів перевірок стану готовності захисних споруд цивільного захисту за 2019
рік;
Термін виконання-до 15.12.2019

7) з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами
інформації щодо розташування об’єктів фонду захисних споруд, у яких
планується його укриття, здійснювати періодичне уточнення та коригування
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зазначеної інформації
(міськвиконкому).

на

офіційних

веб-ресурсах

райдержадміністрації
Термін виконання:постійно

3.
Департаменту
з
питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації надавати методичну допомогу з питання проведення
технічної інвентаризації ЗС ЦЗ, оформлення облікових документів на ЗС ЦЗ та
зняття з обліку непридатних до використання за призначенням ЗС ЦЗ.
Термін виконання - постійно

4. Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області під час
проведення заходів з державного нагляду (контролю) до суб’єктів
господарювання усіх форм власності звертати увагу на стан виконання ними
вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України щодо забезпечення своїх
працівників засобами колективного захисту (захисними спорудами цивільного
захисту) і вимагати безумовного виконання вимог закону.
Термін виконання - постійно

5. Визначеним виконавцям про вжиті заходи та проведену роботу
поінформувати секретаріат Комісії.
Термін виконання - у зазначені терміни

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
5. Про погодження Календарного плану заходів щодо додаткової
посиленої імунізації населення проти кору в Запорізькій області
Доповідач:

лікар-епідеміолог КУ «Спеціалізоване територіальне
медичне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної
ради
Марина Колерова

В Україні триває наймасштабніший спалах кору за усі роки незалежності
нашої держави. У 2017 році на кір захворіло близько 45 тисяч осіб, у 2018 понад 55 тисяч. За 8 місяців 2019 року на кір в Україні захворіло уже понад 57
тисяч осіб без тенденції до суттєвого зниження спалаху. З початку спалаху в
Україні захворіло 115 483 людини, кір забрав життя 39 українців.
У Запорізькій області епідситуація з кору ускладнилася також з 2017
року - зареєстровано 202 випадки (11,6 на 100 тисяч). У 2018 році відбувся зріст
захворюваності у порівнянні з 2017 роком на 83 % - зареєстровано 367 випадків
(21,3 на 100 тисяч).
За оперативними даними станом на 29.08.2019 зареєстровано 874 випадки
кору (49,3 на 100 тис.). Захворіло дорослих 651 особа (43,9 на 100 тис.) та 223
дітини (77,1 на 100 тис.).
Всього у Запорізькій області з початку спалаху захворіло на кір 1443
людини.
За весь період епідускладнення епідситуації з кору у Запорізькій області
захворіло 148 працівників закладів охорони здоров’я, їх питома вага в загальній
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кількості захворілих склала 10 %. Захворюваність реєструвалася у закладах
охорони здоров’я м. Запоріжжя - 63 випадки, м. Мелітополі - 19, м. Бердянську
- 17, м. Енергодарі - 4, Василівський район - 16, Приазовський район - 12,
Приморський район - 6, Вільнянський район - 7. Ще в 5 районах області - по
1-3 випадки.
За 2017-2019 роки захворіло 28 працівників закладів освіти, 29 студентів.
Більшість захворілих на кір проти кору не щеплені, або не мають даних
про щеплення. У 2019 році серед захворілих дорослих не мають щеплень проти
кору 85 %, серед дітей - 62 %.
З 2017 року в області зареєстровано 19 спалахів кору в організованих
колективах та в побуті, в т.ч 2 - в 2017 році, 17 - в 2019 році. Захворіло під час
спалахів 183 особи (14 % від усіх захворілих), в т.ч. 120 дітей та 63 дорослих. У
2019 році 6 спалахів виникло в побуті, де діти не вакцинувались за релігійними
причинами. Всього в 2019 році при спалахах захворіло 53 дитини, і 35 із них
(63 %) - це діти, яких батьки не щепили за релігійними переконаннями. В 2017
році був зареєстрований спалах серед осіб ромської національності (35
захворілих, в т.ч. 27 дітей), де всі захворілі також не мали щеплень проти кору.
З метою стабілізації епідситуації з кору в Україні та області з 2017 року
проводяться посилені заходи з імунізації проти кору дітей, з 2018 року дорослих груп ризику (медичні працівники, працівники освітніх закладів та
немедичні працівники закладів охорони здоров’я, представники силових
структур - МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна
гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони, а
також студенти навчальних закладів).
Проте, на теперішній час, залишається велика кількість не щеплених як
серед дітей, так і серед дорослих груп ризику.
Таким чином, незважаючи на проведення з 2017 року систематичних
додаткових заходів з імунізації проти кору дитячого населення, захворюваність
на кір залишається високою. Зберігається ризик продовження та посилення
спалаху кору у регіонах, де залишається когорта дітей та молодих дорослих, які
не отримали планові щеплення у попередні роки. Ситуація може погіршитися
через недостатній рівень колективного імунітету в когорті дорослих.
В умовах напруженої епідемічної ситуації та за результатами проведених
нарад з представниками обласних Департаментів охорони здоров’я, освіти та
науки, МОЗ України наголосив на важливості проведення додаткової посиленої
імунізації, а саме: серед дітей дошкільного та шкільного віку, студентів
середніх та вищих навчальних закладів без обмежень по віку, а також серед
дорослих із груп професійного ризику (медичних та немедичних працівників
закладів охорони здоров’я, працівників закладів освіти, службовців силових
структур тощо).
На виконання листа МОЗ України від 10.06.2019 № 26/15103 «Щодо
проведення додаткових заходів імунізації від кору», з метою стабілізації
епідситуації та попередження подальшого розповсюдження кору серед
населення області, пропонується розглянути і погодити Календарний план
заходів щодо додаткової посиленої імунізації населення проти кору в
Запорізькій області.
За результатами розгляду,
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КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Погодити Календарний план заходів щодо додаткової посиленої
імунізації населення проти кору в Запорізькій області.
2. Головам районних державних адміністрацій:
1) розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ
участі керівників територіальних закладів охорони здоров’я, центрів
медико-санітарної допомоги та закладів освіти питання щодо
Календарного плану заходів щодо додаткової посиленої імунізації
проти кору в Запорізькій області (далі - Календарний план);

та НС за
первинної
реалізації
населення

Термін виконання - до 30.09.2019

2) доручити керівникам відповідальним за проведення додаткових заходів
з посиленої імунізації проти кору населення відповідно до Календарного плану
(головні лікарі, директори територіальних центрів ПМСД, керівники
структурних підрозділів освіти та науки, керівники закладів освіти) забезпечити
проведення додаткових заходів з посиленої імунізації проти кору населення
відповідно до Календарного плану та взяти під особистий контроль виконання
Календарного плану;
Термін виконання - до 30.09.2019, далі - постійно

3) проводити оперативний моніторинг виконання Календарного плану.
Термін виконання - згідно з термінами
Календарного плану

3. Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Мелітополь,
Бердянськ, Токмак, Енергодар, головам об’єднаних територіальних громад
виконати пункт 2 цього рішення.
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації:
1) координацію виконання заходів з МОЗ України, ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» та керівниками територіальних закладів
охорони здоров’я, освіти та науки щодо проведення додаткових заходів з
посиленої імунізації проти кору населення області;
Термін виконання - постійно

2) щоденний моніторинг та контроль за виконанням Календарного плану
в межах галузевої компетенції в адміністративно-територіальних одиницях
області.
Термін виконання - згідно з термінами
Календарного плану

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані
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6. Про здійснення комплексу заходів щодо позначення небезпечного
району шляхом встановлення системи маркування, її утримання та
обслуговування
Доповідач:

заступник
начальника
Головного
управління
з
реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у
Запорізькій області
Олександр Семененко

Відповідно до статті 22 «Повноваження місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері протимінної
діяльності», пункту 1, підпункту 4 Закону України від 06.12.2018 року № 2642VIII «Про протимінну діяльність в Україні», здійснення заходів щодо
позначення небезпечного району шляхом встановлення системи позначення, її
утримання та обслуговування, а також проведення інформування населення про
зазначені системи позначення та заходи, які необхідно вживати для уникнення
небезпеки для життя і здоров’я населення, покладено на місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області проведено
комплекс робіт з нетехнічного обстеження територій, що дозволило виявити
підтверджено небезпечні ділянки на загальній площі понад 2802 га., які
потребують здійснення комплексу заходів щодо позначення небезпечного
району шляхом встановлення систем маркування, їх утримання та
обслуговування.
Аналізуючи проведену роботу щодо очищення території Запорізької
області від виявлених вибухонебезпечних предметів слід сказати, що станом на
01 вересня 2019 року було здійснено 356 залучень піротехнічних розрахунків,
під час яких було знищено 2598 одиниць вибухонебезпечних предметів. Кожен
виявлений вибухонебезпечний предмет був реальною загрозою для життя
мешканців Запорізької області.
З метою попередження загибелі чи травмування населення від
необережного поводження з вибухонебезпечними предметами та враховуючи
велику кількість вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової Війни та
сучасних боєприпасів, які потрапляють на територію області із зони проведення
операції об’єднаних сил, існує необхідність забезпечення супроводу фахівцямипіротехніками проведення земляних робіт у місцях розробки ґрунту,
прокладання комунікацій, обстеження на ділянках місцевості, визначених для
будівництва.
За результатами розгляду
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Головам районних державних адміністрацій:
1) спільно з ГУ ДСНС України у Запорізької області уточнити наявність
підтверджено небезпечних ділянок на території відповідних районів;
Термін виконання - до 01.11.2019
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2) у разі наявності на території району підтверджено небезпечної ділянки
здійснити комплекс заходів щодо її позначення шляхом встановлення систем
маркування, їх утримання та обслуговування;
Термін виконання - до 01 грудня 2019 року

3) взяти на контроль питання забезпечення супроводу фахівцями
піротехніками проведення земляних робіт у місцях розробки ґрунту,
прокладання комунікацій, обстеження на ділянках місцевості, визначених для
будівництва
Термін виконання - постійно

2. Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Бердянськ,
Мелітополь, Токмак, Енергодар, головам об’єднаних територіальних громад
виконати пункт 1 цього рішення.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
7. Про виділення пально-мастильних матеріалів з регіонального
матеріального резерву
Доповідач:

директор Департаменту з питань цивільного захисту
населення Запорізької облдержадміністрації
Володимир Шлея

До облдержадміністрації звернулось Управління Державного агентства
рибного господарства у Запорізькій області з проханням виділити з
регіонального матеріального резерву 2000 (дві тисячі) літрів дизельного палива
та 1000 (одну тисячу) літрів бензину марки А-95 для запобігання виникненню
гідрологічних надзвичайних ситуацій поверхневих вод та надзвичайних
ситуацій природного характеру, пов’язаних із загибеллю водних біоресурсів.
Також, 23.08.2019,
звернулось Нижньодніпровське міжрегіональне
управління Державної служби морського та річкового транспорту України з
проханням виділити з регіонального матеріального резерву 1000 (одну тисячу)
літрів бензину марки А-95 на запобігання та реагування можливих
надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
На сьогодні вкрай необхідним є проведення Управлінням моніторингу
територій та акваторій водних об’єктів Запорізької області з метою запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних із
забруднення довкілля (покриття нафтовою плівкою, масляною та іншого
походження) поверхневі водного об’єкта унаслідок пошкодження суден під час
їх експлуатації або у зв’язку з нею.
Крім того, враховуючи високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій
та з метою їх попередження, організації проведення рятувальних робіт при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
території області, організації роботи регіональних штабів у 2019-2020 роках,
необхідним є виділення Департаменту з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації з регіонального матеріального резерву 1500 (одна тисяча
п'ятсот) літрів бензину марки А-95.
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За результатами розгляду,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома інформацію доповідача.
2. Враховуючи високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, погодитись з виділенням пальномастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву:
для Управління Державного агентства рибного господарства у
Запорізькій області 2000 (дві тисячі) літрів дизельного палива, 1000 (одну
тисячу) літрів бензину марки А-95;
для Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної
служби морського та річкового транспорту України 1000 (одну тисячу) літрів
бензину марки А-95;
для
Департаменту з
питань
цивільного
захисту населення
облдержадміністрації 1500 (одна тисяча п'ятсот) літрів бензину марки А-95.
3.
Департаменту з
питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
підготувати
проект
розпорядження
голови
облдержадміністрації про виділення пально-мастильних матеріалів з
регіонального матеріального резерву на запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру:
для Управління Державного агентства рибного господарства у
Запорізькій області 2000 (дві тисячі) літрів дизельного палива, 1000 (одну
тисячу) літрів бензину марки А-95;
для Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної
служби морського та річкового транспорту України 1000 (одну тисячу) літрів
бензину марки А-95;
для Департаменту з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації 1500 (одна тисяча п'ятсот) літрів бензину марки А-95.
Термін виконання - до 15.10.2019

Рішення Комісії прийнято одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Перший заступник
голови Комісії, заступник
голови облдержадміністрації

Андрій АНТОНОВ

Секретар Комісії

Євген СОЛОМАХІН

